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SORU-1) Mukavemeti Tanımlayınız. 

 

SORU-2) Mukavemet biliminin incelediği cisimleri (malzemeleri) sıralayınız. 

 

SORU-3) Aşağıda ( a ), ( b ), ( c ) ve (d) şıklarında yazılı olan kavramları 

malzeme ve mukavemet konularındaki kullanımları açısından tanımlayınız. 
a) Rijit cisim,  

b) Homojen (ideal) malzeme, 

c) izotrop (izotropik) malzeme, 

d) Hooke cismi, 

e) Elastik cisim. 

 

SORU-4) Mukavemet biliminin amacı nedir? 

 

SORU-5) Malzeme ve mukavemet konularındaki kullanımları açısından Teorik 

Mukavemeti tanımlayınız ve bir cismin (malzemenin) Teorik Mukavemetinin nasıl 

elde edildiğini ve/veya hesaplandığını açıklayınız. 

 
SORU-6) Malzeme ve mukavemet konularındaki kullanımları açısından bir 

malzemenin kimyasal, fiziksel ve mekanik özelliklerini ne belirler?  

 

SORU-7) Malzeme ve mukavemet konularındaki kullanımları açısından bir cismin 

(malzemenin) Teorik Mukavemeti ile Deneysel Mukavemeti arasındaki farka 

neden olan unsurların ad(lar)ını yazınız. 

 

SORU-8) Malzeme ve mukavemet konularındaki kullanımları açısından soru-

7’deki unsurları ayrı ayrı açıklayınız. 

 

SORU-9) Malzeme ve mukavemet konularındaki kullanımları açısından 

günümüzde bir cisimde (malzemede) en istenmeyan ve/veya en tehlikeli kusurun 

adı nedir? 
 

SORU-10) Malzeme ve mukavemet konularındaki kullanımları açısından 

günümüzde tasarım(lar)da ve/veya konstrüksiyon(lar)da temel prensibi kullanılan 

ve kusursuz (hatasız) kabul edilen cismin (malzemenin ve/veya elemanın) adı 

nedir? geometrisi nasıldır? 

 

SORU-11) Mukavemet hesaplarının daha kolay anlaşılır bir şekilde ifade 

edilebilmesi ve cisimlerin (malzemelerin) Homojen ve/veya İzotrop oldukları 

kabulü yapılabilmesi için gerekli üç (3) Koşulun adları nedir ?  

 

SORU-12) Malzeme ve mukavemet konularındaki kullanımları açısından soru-

11‘deki gerekli üç (3) Koşulu ayrı ayrı tanımlayınız ve açıklayınız. 
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SORU-13) Malzeme ve mukavemet konularındaki kullanımları açısından bir 

malzemeye uygulanan kısa süreli (short time) mekanik deneyler ve uzun süreli 

(long time) mekanik deneyler ne amaçla yapılmaktadır? Açıklayınız. 

 

SORU-14) Malzeme ve mukavemet konularındaki kullanımları açısından bir 
malzemeye uygulanan alışıla-gelmiş tek eksenli çekme testinin diğer mekanik 

testlere göre önemi (veya özelliği) nedir? Açıklayınız. 

 

SORU-15) Malzeme ve Mukavemet konularındaki kullanımları açısından 

tasarım(lar)da ve/veya konstrüksiyon(lar)da temel olarak kullanılan yapı 

elemanları hangi özelliklerine göre sınıflandırılır? 

 

SORU-16) Malzeme ve Mukavemet konularındaki kullanımları açısından 

tasarım(lar)da ve/veya konstrüksiyon(lar)da temel olarak kullanılan yapı 

elemanlarınının isimlerini yazınız ve özelliklerini açıklayınız. 

 

SORU-17) Aşağıda ( a ), ( b ), ( c ) ve ( d ) şıklarında yazılı olan kavramları 
kroki bir şekil üzerinde göstererek statik ve mukavemet konularındaki 

kullanımları açısından tanımlayınız  

a-) Eksen ( Tarafsız eksen ) ,    b-) Kesit,  

c-) Normal Kuvvet,      d-) Kesme Kuvveti,  

 
SORU-18) İzotropik bir çubukta ilk boy ( L ), uzama ( L ),  birim uzama (  ), 

normal kuvvet ( F ), normal gerilme (  ), kesit alanı (A) ve elastisite modülü ( E 

) bilindiğine göre; 

a-) Tek eksenli çekmede Hooke Kanunu ‘nu tanımlayınız, 

b-) Çubuğun boyunu iki katına çıkaran gerilme değerini sistematik bir şekilde 

ispatlayınız. 

 

SORU-19) Malzeme ve mukavemet konularındaki kullanımları açısından bir 

malzemeye uygulanan alışıla-gelmiş tek eksenli çekme testi sonucu elde (tespit) 

edilen elastisite (Young’s) modülünün fiziksel anlamı nedir? Açıklayınız. 
 

SORU-20) Malzeme ve mukavemet konularındaki kullanımları açısından bir 

malzemeye uygulanan alışıla-gelmiş tek eksenli çekme testi sonucu malzemenin 

elastisite (Young’s) modülü nasıl elde (tespit) edilir? Açıklayınız. 

 
SORU-21) İzotropik bir elemanda ilk boy ( L ), uzama ( L ),  birim uzama (  ), 

normal kuvvet ( F ), normal gerilme (  ), kesit alanı (A) ve elastisite modülü ( E 

) bilindiğine göre; 

a-) Tek eksenli çekmede Hooke Kanunu ‘nu tanımlayınız, 

b-) Çubuğun boyunu iki katına çıkaran gerilme değerini sistematik bir şekilde 

ispatlayınız. 
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SORU-22) Aşağıda ( a ) , ( b ) ve ( c ) şıklarındaki soruları Hooke Kanuna göre 

elastik şekil değişimi gösteren malzemelere düşey doğrultuda uygulanan tek 

eksenli çekme deneyini gözönüne alarak cevaplandırınız. 

a-) Poisson Oranını (Katsayısını) tanımlayınız,  

b-) Poisson Oranının değişim aralığını yazınız,  

c-) En düşük ( en alt sınırdaki ) Poisson Oranı değerine sahip malzemelerin 
özelliğini yazınız  ve bu malzemelere uygun günümüzde kullanılan malzeme türü 

adı beirtiniz.  

d-) En yüksek ( en üst sınırdaki ) Poisson Oranı değerine sahip malzemelerin 

özelliğini yazınız   ve bu malzemelere uygun günümüzde kullanılan malzeme türü 

adı beirtiniz.  

 

SORU-23) Başlangıç kesit çapı Do=10 mm. çapında ve ilk ölçü boyu Lo=3 m. 

olan içi dolu izotropik bir çubuk F=339.12 kN’luk bir eksenel çekme kuvveti 
altında kuvvet doğrultusunda L=180 mm. uzarken kuvvete dik doğrultuda 

çubuğun çapı azalmakta ve D= -0.3 mm. olmaktadır. Buna göre içi dolu çubuk 

malzemesinin; 

a) Elastisite (Young’s) modülünün (E) sayısal değerini hesaplayınız,  
b) Çekme doğrultusundaki Poisson oranının () sayısal değerini hesaplayınız,  

c) Kayma modülünün (G) sayısal değerini hesaplayınız,  

d) Malzemenin türü çelik midir ? Değil ise malzemenin türünün adını yazınız.  

 

SORU-24) Aşağıda ( a ), ( b ) ve (c) şıklarındaki kavramları izotropik bir cisimde 

(malzemede) Bir Noktada İki Boyutlu Gerilme durumunu gözönüne alarak 

cevaplandırınız. 

a-) Düzlem gerilme hali problemini tanımlayınız,  

b-) Düzlem genleme (zorlanma) hali problemini tanımlayınız, 

c-) (a) ve (b) şıklarında yazılı olan kavramların kullanımında, izotropik cismin 
(malzemenin) hangi temel (geometrik) özelliği dikkate alınır? Açıklayınız. 

 

SORU-25) Bir İzotropik malzemede üç eksenli gerilme hali için Hooke Kanunu, 

elastik sabitlerin isimlerini sembollerini de parantez içinde belirterek yazınız ve 

yazdığınız bu elastik sabitler arasındaki bağıntıyı (ilişkiyi) sembollerini kullanarak 

belirtiniz. 

 

SORU-26) Bir İzotropik malzemede Dilatasyon ve Hacimsel Elastiste (Bulk) 

Modülü kavralarını tanımlayınız ve açıklayınız. 

 

SORU-27) Bir İzotropik malzemenin Elastisite Modülü ile Kayma Modülü ve 

Poisson Oranı arasında nasıl bir ilişki vardır? 
Açıklamalar: 

1-) 07 Ekim 2018 tarihinde verilen KOÜ. Mühendislik Fakültesi Makine 

Mühendisliği Bölümü ( 1. ve 2. Öğretim / 2. Sınıf) Mukavemet-I Dersi  için verilen 

1. Çalışma Soruları 3 (üç) sayfada 27 (Yirmi yedi) adet sorudan oluşmaktadır. 

 


